જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા૧૬/૦૭/૨૦૧૯ િંગળવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૯૧/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૩ કેસ કરી, ૪૧ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૨૪૨ લીટર દે શી
દારૂ, ૧૫૩ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૮૦૯ તવૉટર ઇંગ્લીશ દારૂ, અને ૧ સ્કુટર કબજે કર્ુુ હતુ. જુગાર ધારા હેઠળ
૦૫ કેસ કરી, ૧૫ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૬,૯૦૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાુ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૯૨/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૪૪ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૦૧ વ્યક્તિની અને પાસા હેઠળ ૦૧ વ્યક્તિની
અટકાયિ કરી હિી.

સોનાની ચેઈન ખેચી તોડી લઈ ગયા :શહેરકોટડા

:

નેહાબહેન

વા/ઓ

પંકજભાઇ

સિાચાર યાદી નં.૧૧૯૩/૧૯
કોઠારી

(ઉ.વ.૩૩)(રહે,સ્પેકટ્રમ

ટાવર,

શાહીબાગ)

ુ બ્રીજના છે ડે અમદુપુરા િરફ બ્રબ્રજ ઉિરિા
િા.૧૫/૦૭/૨૦૧૯ સવારના ૭/૦૦ વાગ્યાના સુમારે કાલુપર
સુમેલ બ્રબઝનેશ પાકુ સામેથી પપિ સાથે એતટીવા પાછળ બેસી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એક મોટર
સાયકલ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ ભેગામળી નેહાબહેનના ગળામાંથી સોનાનો દોરો કકિંમિ રૂપપયા ૩૦,૦૦૦/ખેંચી િોડી લઇ નાસી ગયા છે . આ અંગેની ફરીયાદ નેહાબહેન કોઠારી એ શહેરકોટડા પોલીસે સ્ટેશન ખાિે
નોંધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.ડી.ચાવડા ચલાવે છે .

ઘરફોડ ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૯૪/૧૯

નારોલ : રમેશ પશવકરણ જાટ (રહે. જીિેન્દ્ર કોલોની કૈ લાસનગર સૈજપુર) એ િા.૧૫/૭/૧૯ નારોજ નારોલ
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૩/૦૭/૧૯ રાિના ૧૦/૩૦ થી િા.૧૫/૦૭/૧૯ સવારના
૯/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન કોઇપણ સમયે નારોલ કેલીકોનગર અગ્રવાલ એસ્ટેટ, “પનમુલ રોડવેજ” નામના
ગોડાઉન નં.૧-૨ નુ ં શટર ઉંચુ કરી, અજાણી વ્યક્તિ ગોડાઉનમાં પ્રવેશ કરી, ગોડાઉનમાંથી જુદા-જુદા કાપડની
ગાસડીઓ કુલ-૧૫૭ કકિંમિ રૂપપયા ૨૫,૪૫,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.ઇ.શ્રી આર.એ.જાદવ ચલાવે છે .
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વીજ ર્રં ટ લાગતા મત્ૃ ય ુ :-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૯૫/૧૯

વટવા જી.આઇ.ડી.સી. : જીિેન્દ્ર ભારિભાઈ પરમાર (ઉ.વ.૨૬) (રહે.આકાર ઓટો એસેસરીસ કંપની ફેઝ-૧
જી.આઈ.ડી.સી. વટવા) િા.૧૫/૭/૧૯ સવારના ૫/૦૦ વાગ્યાના સુમારે વટવા જી.આઇ.ડી.સી. ફેઝ-૧ ખાિે
આવેલ “આકાર ઓટો એસેસરીસ” નામની ફેતટરીમાં એસેસરીનો સામાન પોલીસ કરી લોખંડના ઘોડામાં મુકવા
જિા, અચાનક ઘોડા સાથે ચોટી જિા, કરં ટ લાગિા નીચે પડી જિા સારવાર માટે િેમને સરદાર પટેલ
હોસ્પીટલ ખાિે લાવિા ફરજ પરના ડૉ.શ્રી એ કલાક ૭/૦૦ વાગે મ ૃિ જાહેર કયાુ હિા. આ અંગે વટવા
જી.આઇ.ડી.સી. પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.સી.જાડેજા ચલાવે છે .

નાયબ પોલીસ કપમશનર,
કંટ્રોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કપમશનર વિી.
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